
Studiu de caz

Stavilarele FlumeGate® asigura fermierilor 
din amenajarea Alt Urgell un serviciu fiabil 

Context
Amenajarea de irigatii este situata in zona 
inconjuratoare  localitatii Tàrrega din Catalonia, 
Spania. Sursa de apa este o acumulare cu un 
volum de 45,000m3 . Apa pompata in acumulare 
este preluata de la o amenajare de irigatii 
invecinata.

In lipsa oricarei masurari si a oricarui echipament 
de regularizare in canalul principal, de 18km, nu se 
putea vorbi de control. In lipsa posibilitatii de 
control, treaba operatorilor era sa livreze cat mai 
multa apa din acumulare, pentru a se asigura ca 
utilizatorii primesc apa destula. Costul energiei 
electrice era mic si apa gratuita, astfel incat nimeni 
nu isi batea capul despre ce volum de apa este 
consumata.

Dar mai recent pretul energiei electrice a inceput 
sa creasca, iar apa a devenit de fapt tot mai 
scumpa. “Noi eram obisnuiti sa deschidem 
manual stavilarele, si in absenta oricarei 
masuratori, solutia tutoror problemelor era sa 
livram cat mai multa apa“ spunea Justo Minguella 
Albareda, directorul de exploatare in amenajare.

“Energia electrica era ieftina, si deci nu aveam nici 
o grija. Dar acum, cu cresterea pretului, si cu mult
mai multi utilizatori, totul s-a schimbat.

In prezent economia de apa este in centrul atentiei, 
ca si optimizarea, in incercarea de a nu risipi nici un 
strop."

Fermierii nostri si-au instalat sisteme de irigat sub 
presiune si cultiva plante cu valoare adaugata mare. 
Alt Urgell si-a format o acumulare cu rol de sursa 
tampon in jumatatea inferioara a canalului principal 
pentru retentia apei in exces, apa care este apoi 
transmisa prin conducte catre utilizatori.

Provocarea noastra era sa reducem consumul de apa 
in amonte de acumularea tampon, dar asigurandu-ne 
ca fermierii sunt corect alimentati cu apa necesara. 
Din cauza fluctuatiilor mari de nivel sistemele de 
irigat sub presiune nu puteau extrage un volum stabil 
de apa din canal.  Drept urmare, multe din fermele 
din sectiunea superioara a canalului principal nu mai 
irigau.

Am utilizat stavilare manuale, si fara 
nici o masurare de debit, solutia 
tuturor problemelor era sa dam cat 
mai multa apa. Apa si energia electrica 
erau ieftine la acea vreme, asa ca nu 
aveam nici o grija. 

Justo Minguella Albareda,  
Director exploatare Alt Urgell

Spania
Tàrrega, Catalonia

Profilul clientului
Amenajarea de irigatii Alt Urgell 
(Comunidad de Regantes del Alt Urgell) 
se intinde pe o suprafata de 4500 
hectare. In prezent circa 60% din 
teritoriu este irigat. Infiintata in 1963, 
amenajarea deserveste un numar de 
450 de membri, intr-o retea cu un canal 
principal lung de 18 km si o retea 
secundara si de conducte de 20 km. 
Fermierii cultiva produse cu valoare 
mare cum ar fi struguri, fistic, alune sau 
masline.

Componentele solutiei

Software

SCADAConnect

Hardware

FlumeGate

Culturile de fistic, irigate prin conducte sub presiune, sunt intre cele de mare valoare cultivate in amenajare

Soluţie de management 
la distanţă

•  1 stavilar tip FlumeGate
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Solutia
Am instalat pentru a rezolva problema un stavilar de tip FlumeGate pe canalul principal, 
la o distanta de circa un kilometru de acumularea care este sursa noastra de apa. 
Stavilarul este reglat pentru a mentine automat nivelul apei din amonte la 80 cm. Pe 
masura ce apa extrasa din canal creste, stavilarul isi autoregleaza debitul pentru a 
compensa consumul si pentru a mentine nivelul apei constant.

De regula stavilarul se autoregleaza de zeci de ori pe zi, ceea ce este mult mai frecvent 
decat ar putea executa orice operator uman.

Rezultate

Stavilarul FlumeGate este prevazut cu un modem 3G 
celular pentru a putea fi comandat de la distanta, 
utilizand solutia cloud numita SCADAConnect® Live 
elaborata de Rubicon. Operatorii monitorizeaza si 
controleaza stavilarul FlumeGate printr-un browser web 
instalat pe calculator sau pe telefonul inteligent. 
SCADAConnect transmite mesaje de alerta daca cumva 
apare un defect, ceea ce confera si mai multa siguranta 
operatorilor. 

Acum fermierii au la dispozitie un serviciu fiabil, datorita 
nivelului constant de apa mentinut in partea superioara a 
canalului principal, fara a mai fi necesara livrarea de apa 
cat mai multa pe lungimea canalului.

“Cu stavilarele FlumeGate am reusit sa optimizam 
cantitatea efectiv necesara de apa pentru a mentine un 
nivel constant pe canal”, afirma Minguella Albareda.

In plus, prin automatizare am scurtat considerabil 
deplasarile. Cu stavilarele vechi, un operator avea uneori 
de parcurs peste 5km de la dispecerat la stavilar, de doua 
ori pe zi. Acum timpul de lucru al operatorilor este alocat 
pentru cu totul alte sarcini, iar monitorizarea este posibila 
si prin telefon. 

“Functioneaza perfect, pana acum nu am avut nici o 
problema, si am livrat aproape un milion de metri cubi de 
apa. Fara nici cea mai mica problema. Probabil exista mai 
multe feluri de stavilare, dar pentru mine acesta nu e un 
stavilar oarecare, ci adevaratul stavilar de care ai nevoie”.

Despre Rubicon Water
Rubicon Water oferă tehnologie avansată care 
optimizeaza irigația gravitațională, asigurand eficiență 
operațională și de control fara precedent, marind 
cantitatea de apa disponibila și îmbunătățind viețile 
fermierilor.

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are peste 
30000 de stavilare instalate în sisteme TCC in 15 țări.

Dupa o experienta de peste 25 de ani in 
controlul canalelor deschise recomand 
fara nici o ezitare acest tip de stavilar.
Justo Minguella Albareda, Director exploatare  
Alt Urgell 

Stavilarul FlumeGate este usor de 
comandat de la distanta prin 
telefonul inteligent.

Stavilarul de tip FlumeGate mentine constant nivelul apei in amonte




